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Έκκληση σ' όλους να συνεισφέρουν στη διάσωση ιης
ιστορικής μνήμης και ίου πολιτισμού νια τις μελλοντικές
γενιές, απευθύνει ο δρ Μαρίνος Ιωαννίδης
Γης· Άντρης Κούννου
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ακής πολιτιστικής κληρονομιάς. «Απώ
τερος στόχος είναι, σε συνεργασία με το
ΕΨΠΚ, να μαζευτεί φωτογραφικό υλικό,
το οποίο θα παρουσιάζει την ιστορία του
Κύπριου μηχανικού (αρχιτεκτόνων, μη
χανολόγων, ηλεκτρολόγων, τοπογράφων,
πολιτικών και άλλων μηχανικών) στο πέ
ρασμα του χρόνου», εξηγεί στον ΡΕΠΟΡ
ΤΕΡ ο δρ Μαρίνος Ιωαννίδης, προσθέτο
ντας ότι «παραδείγματα θα αποτελούσαν
ιστορικά τεκμήρια από τα μεταλλεία, τις

χνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σε
συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακής
τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευές οδικού
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολο
δικτύου και γεφυριών, και την ηλεκτρο
γικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).
φωτοδότηση (π.χ. ο πρώτος ηλεκτρο
Για την υλοποίηση του στόχου, θα πρέπει
παραγωγός σταθμός στην Κύπρο) από
πρωτίστως να συγκεντρωθεί το υλικό, το
οποιαδήποτε επαρχία της Κύπρου».
οποίο θα προβληθεί στην ευρωπαϊκή ψη
φιακή βιβλιοθήκη Europeana. To ερευνη
τικό Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής «Πίσω μας είναι οι μνήμες των πατέρων μας,
Κληρονομιάς (ΕΨΠΚ) του ΤΕΠΑΚ είναι
απο τα πρωτοπόρο παγκοσμίως στις τε

χνολογίες αιχμής που επιτρέπουν τη δη
μιουργία μιας «πολιτισμικής ηλεκτρονι
κής κιβωτού», που λειτουργεί και ως ταυ
τότητα ενός συγκεκριμένου πολιτισμού
στον σύγχρονο κόσμο. Ιδρύθηκε και δι
ευθύνεται από τον δρα Μαρίνο Ιωαννί
δη και ανήκει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονι
κών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Το
Εργαστήριο συμμετέχει ενεργά σε διάφο
ρα ευρωπαϊκά προγράμματα της ψηφι

μπροστά μας τα μάτια των παιδιών μας»

ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ
Σύμφωνα με τον δρα Ιωαννίδη, «το φω
τογραφικό άλμπουμ της Κύπρου συνε
χώς εμπλουτίζεται χάρις στο ενδιαφέ
ρον διαφόρων δήμων και κοινοτήτων
της Κύπρου, των οποίων η συμμετο
χή ανέρχεται σήμερα στο 50% και 23%
αντίστοιχα. Μέχρι στιγμής τα δημοσιο
ποιημένα αντικείμενα από δήμους, κοι
νότητες, οργανισμούς και άλλους δη
μόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Κύ
πρου, με τους οποίους συνεργαζόμαστε,
ξεπερνούν τον αριθμό των 20.000 τεκ

μηρίων», συμπληρώνει. Τα αντικείμε
να τα οποία θα δοθούν για προβολή στη
Europeana, πρέπει να έχουν την κατάλ
ληλη ποιότητα της πληροφορίας. Επί
σης, θα πρέπει αυτοί που θα τα δώσουν
να είναι οι κάτοχοι των πνευματικών δι
καιωμάτων όλων των αντικειμένων (δε
δομένων) και των πληροφοριών τους
(μεταδεδομένων), τα οποία θα δημοσι
ευθούν στη Europeana, και τα δικαιώ
ματα αυτά θα είναι κατοχυρωμένα. «Το
Εργαστήριο μας προσφέρει σε ιδιώτες,
δήμους, κοινότητες και μικρομεσαία πο
λιτιστικά ιδρύματα, δωρεάν υπηρεσίες
συντονισμού, επίβλεψης, αρχειοθέτησης
 ταξινόμησης υλικού, ψηφιοποίησης
και εμπλουτισμού του με τα απαραίτητα
μεταδεδομένα, ώστε οι ψηφιοποιημένες
συλλογές φωτογραφιών, εφημερίδων,
βιβλίων και γενικά οπτικοακουστικού

τελικό χρήστη. «Με την ψηφιοποίηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς προστα
τεύεται ένα μέρος της μνήμης μας και
δημιουργούνται καινούργιες ερευνητι
κές δυνατότητες, αφού πλέον κάθε επι
στήμονας έχει άμεση πρόσβαση στον
πολιτιστικό θησαυρό», επισημαίνει ο

υλικού να μπορέσουν να αναδειχθούν
στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη
Europeana», σημειώνει ο κ. Ιωαννίδης.

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη
Europeana άνοιξε τις πύλες της στο κοι
νό τον Νοέμβριο του 2008 και μέσα σε
λιγότερο από 8 χρόνια έδωσε πρόσβαση
σε 53 εκατομμύρια αντικείμενα όπως:
βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτο
γραφίες, πίνακες και ταινίες, αρχειακά
έγγραφα κτλ., αντικείμενα προερχόμενα
από εθνικές βιβλιοθήκες και πολιτιστικά
ιδρύματα των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ανατρέχοντας στη Europeana,
οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να εμβαθύ
νει τις γνώσεις του για την πολιτιστική
κληρονομιά της Κύπρου, μπορεί να έχει
άμεσα και δωρεάν πρόσβαση σ' αυτές

Μαρίνος Ιωαννίδης. «Έχοντας σαν οδη
γό μας το "πίσω μας είναι οι μνήμες
των πατέρων μας, μπροστά μας τα μά
τια των παιδιών μας", κάνουμε έκκληση
σ' όλους να συνεισφέρουν στη διάσωση
της ιστορικής μνήμης και του πολιτι
σμού για τις μελλοντικές γενιές. Προ

τις πληροφορίες από κάθε σημείο της
γης. Το ΕΨΠΚ του ΤΕΠΑΚ, στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού προγράμματος LoCloud
(www.locloud.eu). το οποίο προσδο
κεί να αρχειοθετήσει περισσότερα από 4
εκατομμύρια ψηφιοποιημένα αντικείμε
να από πολιτιστικούς οργανισμούς στην
ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη (www.
Europeana.eu), υποστηρίζει μικρομεσαία
πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμούς
να προβάλουν μέσω της Europeana το
ψηφιοποιημένο υλικό τους.
Η ΜΝΗΜΗ ΜΑΣ
Το προσωπικό του Εργαστηρίου, σε συ
νεργασία με πολλά τοπικά ιδρύματα,
ερευνούν και εκμεταλλεύονται τις πιο
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, για
να φέρουν το αρτιότερο ψηφιοποιημέ
νο υλικό πολιτιστικής κληρονομιάς στον

βάλλει ως επιτακτική ανάγκη, ειδικά
στους καιρούς που διανύουμε, να δια
φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού την ιστο
ρία του τόπου μας», υπογραμμίζει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΩΝ
Το πρωταρχικό βήμα σε σχέση με τα

πνευματικά δικαιώματα περιεχομένου
που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί, είναι
η εύρεση του ατόμου ή του φορέα που
κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα. Η
δημοσιοποίηση οποιουδήποτε περιεχο
μένου συνεπάγεται την πρόνοια για τη
διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμά
των του δημιουργού του. Για περιεχόμε
νο το οποίο δεν δεσμεύεται από πνευ
ματικά δικαιώματα (για παράδειγμα,
πολύ παλιά βιβλία και εφημερίδες), τα
πράγματα είναι εύκολα. Συνήθως, επι
τρέπεται η ελεύθερη αναπαραγωγή τους,
όταν περάσει συγκεκριμένη χρονική πε
ρίοδος από την έκδοση τους. Στην πε

Η συλλογή με ίο
ψηφιοποιημένο υλικό ίου
Κύπριου μηχανικού θα
παρουσιαστεί σε ειδική
τελετή κατά τη διάρκεια του
Διεθνούς Συνεδρίου EuroMed
2016, που θα διεξαχθεί από
τις 31 Οκτωβρίου μέχρι τις 5
Νοεμβρίου 2016 στη Λεμεσό
ρίπτωση κατά την οποία τα πνευματικά
δικαιώματα του αντικειμένου έχουν πα
ραχωρηθεί στον φορέα υλοποίησης του

έργου, είναι απαραίτητη η έγκριση, ώστε

να προχωρήσει η ψηφιοποίηση και προ
βολή του. Εάν τα πνευματικά δικαιώμα
τα του αντικειμένου ανήκουν σε τρίτους
(άτομα που έχουν παραχωρήσει ή δωρί
σει αντικείμενα ιστορικής ή πολιτιστικής
αξίας), είναι απαραίτητη η γραπτή έγκρι
ση τους. Μόνο όταν ο φορέας υλοποίη
σης του έργου λάβει τη γραπτή έγκριση,
μπορεί να προχωρήσει η ψηφιοποίηση
του συγκεκριμένου αντικειμένου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Το απαιτούμενο υλικό πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ψη
φιακή μορφή και πρέπει να είναι ως προς το μέγεθος μέ
χρι 2 MBytes και ως προς τον τύπο του αρχείου σε μορφή
GIF, JPG, PNG, TIF. Έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτο
γραφίες θα γίνονται δεκτές.
• Στην περίπτωση που το πρωτότυπο υλικό δεν είναι ψη
φιοποιημένο, υπάρχει δυνατότητα σάρωσης του υλικού
από το Εργαστήριο σε ψηφιακή μορφή.
• Θα ήταν επιθυμητό να γίνει μια οργάνωση του υλι
κού από τον φορέα, δηλαδή η ένταξη του σε κατηγορί
ες ή ομαδοποίηση ή επιθυμητές θεματικές ενότητες (είτε
αυτό θα παραδοθεί στην έντυπη μορφή είτε στην ψηφια
κή μορφή) στο Εργαστήριο πριν από την επεξεργασία και
τεκμηρίωση.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
• Πα τη διάσωση, διαφύλαξη, οργάνωση και διάδοση του πολιτιστικού μας αποθέμα
τος για τις μέλλουσες γενιές.
• Για την προσφορά στο κοινό της δυνατότητας μιας ολοκληρωμένης και άμεσης
επαφής με αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.
• Για την προσβασιμότητα διαδικτυακά του ψηφιοποιημένου υλικού διαφόρων φο
ρέων. Ανάδειξη της προσφοράς, του έργου τους και του υλικού των φορέων, καθώς
επιταχύνεται η άμεση και έμμεση προβολή των εμπλεκόμενων φορέων (μουσείων,
κοινοτήτων, δήμων κτλ.).
• Για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μιας χώρας/πόλης/χωριού, δημιουρ
γώντας ρεύμα πολιτιστικού τουρισμού.
• Για τη θετική συμβολή στη γνώση και την εκπαίδευση. Το υλικό είναι εύκολα προ
σβάσιμο από ερευνητές, μαθητές και επιστήμονες.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
Το σύνολο της τεκμηρίωσης του υλικού και των μεταδεδομένων
είναι ιδιαίτερης σημασίας για την πορεία του υλικού όσο και για
την ποιότητα, καθώς από αυτό εξαρτώνται τα χαρακτηριστικά που
θα καταγραφούν για την περιγραφή των πρωτοτύπων.
Συγκεκριμένα, τα πεδία που χρειάζονται για την τεκμηρίωση εί
ναι:

Α. Για φωτογραφίες ή αρνητικά ή διαφάνειες/slides:
(0 Τίτλος φωτογραφίας
(ίΐ) Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου: Ιστορία (π.χ. γεγονός,
πρόσωπα και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη φωτογραφία κτλ.)
(ίίΐ) Πότε και πού λήφθηκε η φωτογραφία (χρονολογία, τοποθε
σία, περιοχή κτλ.)
(ίν) Ποιος είναι ο φωτογράφος (εάν γνωρίζουν)
(ν) Πηγή (source)
(vi) Θεματική ενότητα (π.χ. νοσοκομεία, μεταλλεία, ηλεκτρισμός,
τηλεπικοινωνίες, υποδομές: λιμάνια, δρόμοι, γέφυρες κτλ.)
Β. Video σε μορφή MPEG και όπως πιο πάνω
Γ. Βιβλία, περιοδικά σε PDF (Τα μεταδεδομένα είναι ενσωματω
μένα στην πρώτη σελίδα του βιβλίου/περιοδικού)

